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Zpomal, dávej pozor! 
29. listopadu, 2020

Zpomal, dávej pozor!

Pozvání k uctívání:
V knize Přísloví 4:25-27 čteme:

25Tvé oči ať vždycky hledí přímě,
svým pohledem miř rovnou před sebe.
26Zvaž, kudy povedou tvé kroky,
všechny tvé cesty pak budou bezpečné.
27Neuchyluj se vpravo ani vlevo,
své kroky vzdal od všeho zla!

(Přísloví 4,25-27, B21)

Připravte cestu

Společné čtení:

Vedoucí: Dnes se podíváme do Markova evangelia. Je to nejkratší ze všech evangelií a 
obecně se předpokládá, že bylo napsáno jako první. Marek o Ježíšově 
narození neříká vůbec nic. Žádní andělé, žádní pastýři, ani zmínka o Marii a 
Josefovi, chybí i hvězda a jesličky. Marek začíná rovnou kázáním Jana Křtitele, 
který volá lidi k pokání. Stejně jako všechny velké osobnosti dějin, ani Ježíš 
nepřichází jen tak. Jeho příchod je ohlášen a kdo by to mohl udělat lépe než 
Jan. 

Všichni: Jak je psáno u proroka Izajáše: „Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou 
cestu.“ 3„Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!“

Vedoucí: Tím poslem byl Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění 
hříchů. 5Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, vyznávali 
své hříchy a on je křtil v řece Jordán.

Jan Křtitel: „Po mně přichází někdo silnější než já! Nejsem hoden ani sehnout se a 
rozvázat mu řemínek sandálu. 8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít 
Duchem svatým.“

Vedoucí: Řeka Jordán je dějištěm těch nejpamátnějších zázraků ve Starém zákoně. Na 
své cestě pouští do zaslíbené země Izraelité přešli přes řeku Jordán suchou 
nohou, protože Bůh rozdělil její vody. Elíša, jeden z Božích proroků, uzdravil 
Naamana tím, že mu řekl, aby se sedmkrát ponořil do jeho vod. Částečně kvůli
zázrakům, jako jsou tyto, a částečně kvůli pěstování spirituality pouště si chtěli
mnozí Židé Jana vyslechnout a být rituálně pokřtěni v chladných a očistných 
vodách Jordánu. Hledali Boha, aby zázračně zasáhl do jejich životů, jako to 
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dělával v minulosti. Netušili však, že Bůh se chystá zasáhnout, protože v té 
době Ježíš opustil Nazaret a zamířil na jih.

Všichni: Bylo to v těch dnech, kdy Ježíš opustil Nazaret (vesnici v Galilejské oblasti) a 
přišel dolů k Jordánu a Jan ho očistil skrze křest stejným způsobem, jakým byli 
rituálně očištěni i jiní.  Ale když Ježíš vystupoval z vody, vzhlédl a viděl, že se 
nebesa otevřela. Boží Duch na něj sestoupil jako holubice a z nebe se ozval 
hlas.

Hlas: Jsi můj Syn, můj Milovaný, jsem s tebou velmi spokojen. 

Vedoucí: Tím, že nás skrze Jana Křtitele volá, abychom připravovali Pánovu cestu, nás 
Marek vyzývá ke změně srdcí a životů a k přípravě k přijetí Ježíše spolu se 
vším, co k tomu náleží. Volá nás, abychom přijali srdce a život, vyznačující se 
touhou následovat Ježíše a ochotou pro něj trpět i nadějí na slavný budoucí 
život, který nám slíbil.  

Modlitba vyznání
Pane, už je to tady. Je teprve první adventní neděle a už jsme pohlceni stresy a tlaky svátků. 
Pronásledováni pokušením promarnit naše prostředky, energii, náladu, cítíme, že na světě 
není pokoj ani odpočinek. Pane světla a pokoje, prozař nám tento den. Odpusť nám, když 
jsme tak snadno podlehli úzkostem a obavám a pokušením tohoto svátečního období. 
Zpomal nás. Uklidni naši náladu. Ať si uvědomíme, že toto je čas čekání a příprav. Vlij pokoj 
do našich životů a pomoz nám být nositeli pokoje i ostatním kolem sebe. Vždyť se modlíme v 
Ježíšově vzácném jménu. Amen.

(© 2019 Ministry Matter)

Svíčka Přípravy pokoje

Zapálení adventní svíčky

Čtenář 1: Dnes je první adventní neděle. Advent znamená „příchod“ a v tomto období 
se připravujeme na Kristův příchod. Je to čas nejen na vzpomínku na jeho 
příchod v Betlémě, ale také na to abychom vyhlíželi a rozpoznali, když k nám 
přichází nyní. Ježíš žije v naší době a v našich životech. Přesto nám je příliš 
často cizí a my ho nepoznáváme; nejsme připraveni. 

Čtenář 2: Zapálením jedné svíčky každý adventní týden nám pomůže připravit se na 
narození Ježíše. Svíčky mají různé významy, všechny založené na Bibli. Tyto 
významy nám pomáhají pochopit, jak je pro nás Ježíšovo narození výjimečné. 
Dnes se zaměříme na svíčku Přípravy pokoje.

Čtenář 1: „Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu 
našemu! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a výšina ať poklesnou; co je 
hrbolaté, ať je vyrovnáno, pahorkatina ať je planinou. Neboť se zjeví sláva 
Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila.“ 



(Izajáš 40:3-5, B21)

[Zapalte první (fialovou) svíčku]

Čtenář 2: Dnes zapalujeme první svíčku Přípravy pokoje. Ať nám připomíná, abychom 
připravili svá srdce na přicházejícího Krista. 

Modlitba: Všemohoucí Bože, na začátku tohoto adventního období, nám znovu 
připomeň, že uprostřed naší temnoty nám přinášíš pokoj, abychom uklidnili 
naši úzkostnou mysl a hektické životy. Obrať naše srdce znovu k tobě. Připrav 
nás na přijetí svého Syna a našeho Spasitele. Zpomal naše tempo a požehnej 
nám prožíváním klidu v duši. Protože se modlíme v Ježíšově drahocenném 
jménu. Amen.

Požehnání a Pastorální modlitba 
Pane, jak musíme zkoušet tvou trpělivost! Spěcháme svátečními obdobními našich životů, 
jako bychom museli dodržet nějaký velký naplánovaný program. Minuty po minutách 
vykreslujeme své dny a každý okamžik plníme úkoly, stresy a tlaky. Pomoz nám přimknout se
k tobě, milujícímu Bohu. Pomoz nám zpomalit a přemýšlet o tom, jak mnoha způsoby nám 
žehnáš. Dovol nám hluboce se napít tvého pokoje. Připomeň nám znovu ten nejvzácnější dar 
ze všech, dar láskyplného vztahu mezi Tebou a Tvým Stvořením. Ať si vážíme lidí a klidných 
okamžiků, které nám nabízíš. Když Ti přinášíme naše radosti a starosti, pozvedni našeho 
ducha, abychom nezapomínali, že jsi vždy s námi a nabízíš svůj uzdravující dotek a svou 
soucitnou péči. Pomoz nám vložit naši důvěru v Tebe, protože o to žádáme ve jménu Ježíše. 
Amen. (© 2019 Ministry Matters)

Advent 2020 – 1. týden
Divadlo

„Práce na silnici“
Napsal: Martyn Scott Thomas

© Copyright 2013 Martyn Scott Thomas. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.
Téma: Proroctví, Příprava
Biblický oddíl: Izajáš 4,:3-5
Synopse: Muž objeví blízko svého domu nečekaný stavební projekt.
Postavy: Samuel – pastýř, který žije samotářským způsobem života.

Karel – stavební dělník
Rekvizity a 
kostýmy:

Ochranná přilba a reflexní vesta pro Karla. 5 – 6 kuželů. Kousek 
papíru.

Scéna: Čerstvé staveniště.
Doba trvání: 3 minuty

[Karel přichází a píská si a brouká. Rozestavuje kužely na přední část pódia.]

Samuel: [přichází a zvědavě si Karla prohlíží] Promiňte …. Co to tady děláte?

Karel: [Odpovídá bez toho, aby vzhlédl] Pracuju.

Samuel: [trochu zmateně] To vidím. Ale na čem pracujete?



Karel: [přeruší práci, vzhlédne trochu naštvaně] Rozestavuju kužely.

Samuel: [rozhlíží se] Proč?

Karel: [vyvedený z míry] Poslouchej, Pepo. . .

Samuel: [přeruší ho] Jsem Samuel.

Karel: [pokračuje] Dobře. Poslouchej, [důrazně] Pepo, taky k tobě nechodím a 
nepřerušuju tě při práci zbytečnýma otázkama, že ne?

Samuel: To asi ne, [důrazně] Pepo.

Karel: [opravuje] Jmenuju se Karel, jasný?

Samuel: [bojácně] Ano pane, tedy pane Karle.

Karel: Jenom Karle.

Samuel: Dobře, Karle. Víte, nerad vás ruším, ale je to trochu zvláštní, že jste tady, 
okolo nikde nic, a vy si tu najednou pokládáte kužely.

Karel: Může to vypadat divně, ale najali si mě, abych to dělal, tak to dělám.

Samuel: A že jsem tak smělý, můžu se zeptat, kdo vás najal? 

Karel: [s těžkým vzdychnutím] Můžeš. [vrací se k rozestavování kuželů]

Samuel: [trapné mlčení] Takže, kdo vás najal?

Karel: [zarazí se] Nějakej chlápek jménem Izajáš.

Samuel: [zamyslí se] Tedy, tady žádného Izajáše nemáme. Aspoň o žádném nevím.

Karel: A ty znáš všechny, kdo tu v okolí bydlí?

Samuel: Svým způsobem, protože tu tak nějak bydlím jen já.

Karel: [rozhlédne se] Hmmm, je to tu trochu [malá pauza] pusté.

Samuel: Tak tedy, kdo je Izajáš?

Karel: Vlastně nevím. Nějakej hlavoun z města.

Samuel: Tak proč nepracujete ve městě?



Karel: Protože mám svý zadání.

Samuel: A co máte za zadání?

Karel: [vzdychne, a vytáhne z kapsy kus papíru] Cituji: „Připravte na poušti cestu 
Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!.” [zastrčí si papír 
zpátky do kapsy]

Samuel: No, tohle je určitě pustina. Ale počkejte, bylo tam napsáno silnici?

Karel: Jo.

Samuel: Ale já tu nepotřebuju silnici. Tady jsem jen já a moje ovce.

Karel: Promiň, Pepo. Tahle silnice není pro tebe. V mým zadání je, že to je silnice pro
našeho Boha.

Samuel: Ale proč Bůh potřebuje silnici? A proč tady?

Karel: Protože to řek’ Izajáš.

Samuel: Ale já neznám žádného Izajáše.

Karel: Poslouchej, Pepo, s tím ti nepomůžu. Já jen vím, že si mě najali a mám tu 
udělat nějakou práci a to taky udělám. Takže, kdybys dovolil … [naznačí 
Samuelovi gestem, aby odešel]

Samuel: Ale. . .

Karel: Promiň, ale mám tu silnici, kterou musím postavit.

Samuel: A můžu ji používat?

Karel: Pokud se nejmenuješ Bůh, tak ne.

Samuel: Ale jak dostanu ovce na pastvu?

Karel: Tak to asi budeš muset vzít oklikou.

Samuel: Oklikou? Jakou oklikou?

Karel: Ještě jsem tu nerozestavěl značení, ale budeš muset tak dva tři kilometry 
tudy. [ukáže směrem z pódia]

Samuel: [nevěřícně] Dva až tři kilometry? Na jak dlouho?

Karel: Než bude silnice hotová.



Samuel: A kdy to bude?

Karel: Nevím. [vytahuje z kapsy papír a prohlíží ho]  Vypadá to asi tááák ….. zhruba  
bratru ….. na sto padesát let.  [zastrčí papír do kapsy]

Samuel: [zírá na Karla s otevřenou pusou] To nemůžete myslet vážně.

Karel: To víš, tyhle věci holt trvají …..

Samuel: Ale 150 let?

Karel: Jo, ale až to bude hotový ……. 

Samuel: ….. tak už bude dávno po mně.  

Karel: Takže už to nebude problém!

Samuel: A po vás taky.

Karel: [zamyslí se] Jo, asi máš pravdu. Ale stejně v tom nevidím problém.

Samuel: Problém je, že mi stavíte silnici na dvorku.

Karel: Tak to prober s tím Izajášem. To byl jeho nápad.

Samuel: To asi udělám. [dlouhá pauza] Kde ho najdu?

Karel: Myslím, že budeš muset zajet do města..

Samuel: To může trvat týdny. Jestli jste si nevšiml, jsme na poušti. Nemáme tu žádné 
cesty.

Karel: Jasně, jen kdyby tu byla silnice!

Samuel: [zírá do prázdna]

Karel: Tak počkáme, až nám to dojde ....

Samuel: [přemýšlí ...] Ale . . .

Karel: [ukazuje směrem ze scény] Ještě si musím dojít pro něco pro mého velblouda. 
[odchází]

Samuel: [rozhlíží se zmateně – až mu to dojde, přikyvuje] Ach ano. Silnice.

[Světla zhasnou]



OČEKÁVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO
Adventní chvilka pro děti – 1. týden

29. listopadu 2020

Příprava (Chystání)
napsal Martyn Scott Thomas

[Zavolejte všechny přítomné děti dopředu, ať se posadí kolem židle/křesla vypravěče..]

Vypravěč: Dnes je první adventní neděle – jedna ze čtyř před Vánoci. V příštích několika 
týdnech si budeme vyprávět o různých částech vánočního příběhu.

Kolik z vás už je připraveno na Vánoce? [nechte děti odpovědět] Kolik z vás si 
myslí, že jsou na Vánoce připraveni rodiče? [nechte děti odpovědět] Co třeba 
rodiče dělají, když se připravují na Vánoce? [nechte děti odpovědět] Jak 
dlouho jim trvá se připravit? [nechte děti odpovědět]

Když se vrátíme do doby, kdy se narodil Pán Ježíš, bylo potřeba udělat spousty
příprav. Co myslíte, že bylo třeba připravit na první Vánoce? [nechte děti 
odpovědět]

Pán Bůh s přípravami začal už stovky let před tím, než se Ježíš narodil. V Bibli 
čteme, že Bůh řekl proroku Izajášovi, že někdo bude volat na poušti, že je čas 
připravit se na příchod Pána. Ukázalo se, že tím někým bude Jan Křtitel, který 
později pomohl lidem připravit se na setkání s Ježíšem.

Takže když se budeme připravovat na Vánoce, tak si pamatujme, že před 
dávnými a dávnými lety taky Pán Bůh všechny připravoval na první Vánoce. 

Pomodlíme se. Milý Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi se kdysi dávno narodil jako 
miminko. A děkujeme, že tvůj Otec Bůh nám všem pomohl připravit se na ty 
první Vánoce. Prosím, požehnej nám i dnes. Amen.

Těším se na vás příští týden. [odešlete děti]

                                      


